
عـوائـق الـتـّواصـل الـبـيــداغــــوجيّ 

املركز الدويل لتكوين املكونني والتجديد البيداغوجي
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تـعـــــــريـف
شـواغـلمـناإلرادةأوالفـكـريعـوقماهـووعـائق،جمعالعـوائـق

.ـتمالهاكدونتُحولأوالهـدفتحقـيقتمـنعخارجـيّةموانعأوداخـلـيّة

ضـمـانـاتوشـروط 
ـنهمالـبـيـداغـوجيّّعـاّمة،بـصـورةالعـائـقتعـريفهـوهـذاكانإذا

ــــروحة،مطـتـبـقىكـثـيـرةتـســـــاؤالتفـإنّّ،الـبـيـداغـوجـيّّغـيـرو

مـنـعـةالمـانالّصعــوبـاتوالـعــــوائـقاكـتـشـافنـسـتـطـيعفـكـيـف

بحـمايةالكـفـيـلـةالّضـمــانـاتهـيمـاو؟؟؟الـبـيـداغـوجيّّالـتـّواصـل

.؟؟؟نـتـائجــهاوتــــأثـيـراتـهامـنالـتـّربـويّّنـشـاطـنـا
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ائـقعـواكـتـشـافطـريـقفيقـطـعـــهايـنـبـغيالتيالخطـواتأولى

غـيـرهـوو،لالـتـّواصـتـقـويـمفيتـتـمـثـّلالـبـيـداغـوجيّّالـتـّواصـل

ـاتالمـتـابـعمـنجـمـلـةعـنعـبـارةهـوإذ،الـتـّلـمـيـذعـمـلتـقــويـم

مـنفـردكـلّّتـتـنـاولالـيـقـظـة،الـفـــــوريّةالمـالحـظـاتوالحـيـنـيّـة

غـيـره،نعـاسـتـقاللفيالمـتعـلـّمـيـنأوالمـتـلـقـّيـناألفـرادجـماعـة

تـّلـمـيـذ،الـعـمـلتـقـويـميـبـقىبـيـنـمـااسـتـجـابـتـه،مـــدىالخـتـبـار

عـلـّمـيـنالمـتمـكـتـسـبـاتبـقـيـسيـهـتـمّّالحـقـاتـقـويـمـيّـانـشـاطـا

جـــدانـيّةالـوالـتـّغـيّـراتنـــوعـيّةتـحــديـدومجـتـمـعـيـن،أوفــرادى

:مـنـهـملـكـلّّالحـاصـلةالمـهاريّةأو
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مـهـاراتوأفـعـالوأقــــوالمـنالمـتـلـقـّيعـنيـصـدرمـاــ1ــ

.هإلـيـالمـــوّجهةالـبـيـداغـوجـيّةالــــّرسـالـةمعبـهايـتعـامـل

ـمفـهحـولإلـيـهالمـوّجـهـةاألسـئـلـةعـنإجـابـاتـهنـوعـيّةــ2ــ

.مـكـّونـاتـهاتـحـديـدأوالـّرسـالـةمحـتـوى

ـياتإشـكـالمنيـثـيـرهماوتسـاؤالتمنالمـتـلـقـّييـطـرحهماــ3ــ

.الــّرسـالـةبـمـضـمـونعـــالقـةذات

ـالأفـعردودومـبـادراتومـــواقـفمـنالمـتـلـقـّييـتـّخـذهمـاــ4ــ

.الــــّرسـالـةتـجـاهأوالـبـاثّّتـجاه
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ّمعةمجاألربعالـوسائـلهـذهاسـتخـداممناليوملـلمـربّيمناصالو

االنـتـبـاهالمـتـلـقـّييُـظـهـــرفـقـدالـواحـدة،الحـّصةفيمـتـعـاقـبـةأو

ـالة،الـّرسلـمـضـمـونفهـمهتأكـيـديُحـاولقـدومـنـتـبه،غـيـرهـوو

...فـاهـمغـيـرأنـّهالحـالو

.ــــًداُمـتأكّّضـــروريّـااألربعالــوسـائـلهـذهاسـتخـدامكـانلـذلـكـ

دونهابـبعـضيـكـتـفيأوالـوسائـلهـذهاسـتخـدامالمربّيأساءإذاو

العـوائـقافاكـتـشوالـّصـعـوباتتعــّرفعـلـيهيسـتحيـلفإنـّهاآلخر،

بـدّّالو.ذهتـالمـيـبـيـنوبـيـنـهالـتـّـواصـلتحـقـيـقمـنمـنعـتهالـتي

مـنيّّالـبـيـداغـوجالـتـّواصـلتـقـويـميـتطـلـّبهمـاإلىاإلشـارةمـن

لمجالافيحـركـةونـشاطوحـيـويّةوذهـنـيّـةيـقـظـةمـنالمـــدّرس

...لـمـدّرساالسـتـجـابـةاخـتـبـاريـسـتـقـيـمالإذالـبـيـداغـوجّي،



6

.مـكـتـبـهحـافـّةعـلىأوالـكـرسـيّّعـلىالجـلـوسخـيّــــرــ

لـّسـبّـورةايــالزمأويُـغـيّـرهالالـفـصـلفيواحــــداوضـعايُــالزمــ

.يُـغـادرهـاال

أوـةمـنـهـجـيّّوثـيـقـةفيأوالمــدرسـيّّالـكـتـابفيوجـهـهدفـنــ

الوـلالـفـصفيبـهايـتجــّولفـهــوالــّدروسإعــــدادمــذكـّـرةفي

...مـنـهاإالّّيـتـكـلـّـمأنيـسـتـطـيـع

هـوـيــومالالمـتـطـلـّبـاتمعيـتمـاشىالـذياإليجـابـيّّالـتـّـواصـلفـ

ـّوراتالـتـّصواألهـدافمحـّددمْسـبـقـا،لهمخـطـّطمـقـصـودتـواصـل

فيأوـهنـفـسفيأوالمـتـلـقـّيذهـــنفيإحــــداثـهالُمــــرادلـتــأثـيـر

.المـهاريّـةقـــــدراتـهوخـبـراته
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كـتـشافاوالبـيــداغـوجيّّالـتـّواصلتقـــويـمسـالمةتـتـوقـّفكـذلــكو

:التاّليةالمبادئمـنجملةعـلىسبيلهتعـترضالـتيالعـوائقوالّصعـوبات

الـوحـيـديّّالعـالمالـنـّظـاملـيـسـتالـلـّغـةبـأنّّالمـربّياقـتـنـاعــ1ــ

.دائـمـااألفـضـلاألداةلـيـسـتولـلـتـّواصـل،

الـوسـائـلاسـتـخــــدامعـلىقــدرتـهمـــدىوحـرصـه،مـــدىــ2ــ

.الـلـّغـــويّةغـيـرالعـالمـاتو

الماتالعفهمعـلىإقـدارهـموتالمـيـذهتـرشـيدفيتوفـّقهمدىــ3ــ

.ـهابالـتـّعـبـيـرإثـــراءواسـتـعـمـالـهاعـلىولـغـــويّـةالمـاوراء
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ـائـلالـوسمخـتـلـفبـيـنالـتـّـوازنتحـقـيـقعـلىقـدرتـهمـدىــ4ــ

ـب،المـناساإلطـاروالمـنـاسـبالمـوقـففيمـنـهاكـلّّاسـتـخـدامو

:يــليكـماتـصـنـيـفـهـايـمـكـنالـوسـائـلتـلـكـو

:سـمـعـيّـةوسـائـلــ1ــ4ــ

.مـنـطــوقـةلـغــويّةوسـائـل-أ

ـاحـبتـُصأحـوالقـرائـنبـمـثابةهيلـغـويّة،ماوراءوسائـل-ب

أكـثـروأعـمــــقتـكــــونقـدٍّ بـمـعـانفـتـُــوحيالخـطـاب

...الـنـّطـقنـبــرة/الـكـالمنـســـق/الّصــــوتطـبـقـة،...داللـة

وأتـــوّجعآهـــات/تـعـّجــبآهــات:لـغـــويّةغـيـرأصـــواتـج

...ـيـنالعـنـظـرات/الـبـدنحـركـات/بـكاء/صـفـيـر/ضحـكـ/تـفـجـيع
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:بـصــريّـةوسـائـلــ2ــ4ــ

أوضـاع/(...الــوجهمـالمح)ُمـبــاشــرتـواصـلعـالمـاتـأ

...األعـضــاءحـركـات/الجـسـم

.مـكـتـوبـةلـغــويّةوسائـل-ب

(...رالّسطـوبـيـنماقـراءة)المكـتـوبةالـلـّغةوراءماوسائـلـج

صـيـغوألـفـاظاخـتـيـاروالـّسـيــــاق،عـنهـايُـفـصـحدالالتهـيو

.االقـتـضـاءوالـتـاّلزمطـريـقعـنتـُطـلـبأوبـعـيـنـها،

.تـشـخـيـصـيّـةبــدائــلووســائـطـد

.رُمــوزومــؤّشــراتـهـ

خـمـس،الالحـواسّّبـبـقـيّـةتـُــدركـبـصـريّةشـبـهعـالمـاتـو

.ـــرةالمـبـاشالحـّســـيّـةالـتـّجـــربـةعـنـهتـسـتـغـنـيالمـّمـا



10

قـتـنـاعامـدىعـلىتـتـــــوقـّفو:الحـديـثـةالـتـّربـيـةوظـيـفـةــ5ــ

يـعـرفـهمـاكـلّّبـمـعـرفـةُمـطـالـبـايـعـدلـمالمتـعـلـّمبـأنّّالمـربّـيـن

بـمـجـّردحـتّىُمـطـالـبـالـيـسويعـرفـه،أنلـهيُـريـدمـاأومـدّرسه

اهـذوعـلـيه،المعـروضـةالمـواقـفواألفـكـاربـوجاهـةاالقـتـنـاع

تـرتـّبةالمُّالـتـّواصلعـوائقمنالكثـيرمصدروالّصعـوبةمكمنهـو

ـثـيـرالـكأذهـانعـلىيُـسـيـطـرالـذيالحـقـيـقـةواحـديّةمـبـدإعـلى

الـتـاّلمـيـذيُحملوبـالجملةالحـقـيـقـةتـُقـّدمحـيـثالمـدّرسـيـن،مـن

تحليل،وأتـفـكـيكـدونوتجـزئـة،دونبهاالتـّسلـيموقـبـولهاعـلى

معهرّّيـتـعـذمـّمـاالـنـّقـديّّلـلـبعـدأولـلمـنـاقـشـةكـلـّيّّغـيابفيو

لـنـّشـيـطاالـتـّـواصـلمعـهيُـمـتـنـعوالـــّدرسفيالحـيــويّةبـعـث

.الـتـاّلمـيـذمـشـاركـةتــــوسـيـعإلىالُمـفـضي
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ـتـيـاطاالحوالـبـيـداغـوجيّّالـتـّواصـلعـوائـقُمعـالـجةتـتوقـّف

تهقـدروأنـواعها،معـرفةوطـبـيعـتها،المـربّيفهـممـدىعـلىلها،

هـذايفووظـيـفـته،ومـنهاكـلّّحـدودتبـيّـنهوتـصـنـيـفها،عـلى

:رئـيـسـيّـةثـالثِصـنَـافـاتمـالحـظـةيُـمـكـنالّسـياق،

أّولتـصـنـيـــفــ

:ـوعـْيـننإلىطـبـيـعـتهاحـسـبالـتـّواصلعـوائـقفـيهتصـنـيف

داخـلـيّــــــــةعـــــــوائـــقــ1ــ

:تجـلـّيــــــاتأومظـــاهـرثــــــالثجملـتـــهافيهيو
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:داخـلـيّــةعــــوائــقــ1ــ1ــ

نـفـسفيكـامـنةأوالـباثّّذاتمـننـابـعـةنـفـسـيّـةصـبـغـةذاتـــ

الخـجـــلكــةالـنـّفـسـيّـالعــــوامـلجـمـلـةفيتـتـمـثـّــلوالمـتـلـقـّي

اإلحـسـاسعــدموالخــوفوبـالحــرجالّشعــورواالضـطـرابو

المـتـلـقـّــي،نـفـسفيطـبـيعيّّهـومامـنها.الـتـّلـقـائـيّةوبـالحـّريّة

المـدروسة،رغـيبتصّرفاتهالمـدّرسأوالـباثّّفـيهيتـسـبّـبمامنهاو

مدّرسأنّّذلكـالفـوارق،بـيـداغـوجـيـاقـواعــدُمــراعـاتهعـدمو

صـيـاتالّشخالُمختـلفيالتـّــالميذمـنخـلـيطاأمامهيجـدالمجمـوعة

تـتـفـيههوأالُمـتعاليلـلمغـرورقـمعهإنّّوالـنـّفـسّي،الـتـّكـوينو

جـبانالوالخجـولعـلىآثـارهلـهتـكـونلسـوفالـثـّـرثـارإلجـابـات

المـشاركة،فيالـّرغـبةروحفـيهـمفـتـقـتـلالـّشخـصـيّة،ضعـيـفو

.لـّمالمعـبـيـنوبـيـنهـمالـتـّواصـلمـوانعأقـوىمنذلكـفـيكون
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داخـلـيّـةعــوائــقــ2ــ1ــ

هـنالـذالعــوامـلجـمـلةفيتـتمـثـّـلوذهـنـيّـةصـبغـةذاتــ ـيّـةٍّ

ـتـــــالفاخمـثـلوالـتـّـــرمـيـز،فــــكـّّعـنالمـتـلـقـّيقـصــورمـثـل

.قـّيالمـتـلـوالـبـاثّّبـيـنالمـفـــاهـيـمتـبــايـنوالمــــرجـعـيّـة

داخـلـيّـةعــوائـقــ3ــ1ــ

اسـيساألحوالمـشاعـرجملةفيتـتـمـثـّلووجـدانـيّةصـبغـةذاتــ

فـوسنـفيالمعـلـّمتأثـيـرمـقـّدمـتهافيوالمـنـفـّرةأوالجاذبة

يـُشــّدهـمامـّمـحـيـــويّـتهدرجةوهـْيـــأتهوبـشخـصـيّـتهتـالمـيــذه

يـْصـرفومـنهيُـنـفـّـرهـمأومعـهالـتـّـواصـلفييُــرغـّـبهـموإلـيه

.عــنـهنـفــــوسـهـم
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.الـبــاثّّلــــدىالـتـّبـلـيغوسـائـلفيقـُصــورــ1ــ2ــ

خــــارجـيّــــةعـــــوائـــــقــ2ــ
:مـنهاوه،فاعـلـيّـتتـمنعأوالـتـّواصـلتـُعـيـقالـتيالمـوانعجمـلةهيو

.المـتـلـقـّىلـدىاالسـتـقـبـالوســائـلضـعـفــ2ــ2ــ

ـــــوجـيّةالـبـيـداغالـّرســالـةبـمـضـمـونتـتعـلـّقصـُعـوبـاتــ3ــ2ــ

.بـنـيـتـهاوبـشـكـلـهاأو

ـفيـكـتـنالـذيالمحـيـطعـلـيهايـشـتـمـلمعـيـقـةعـــــوامـلــ4ــ2ــ

.الـتـّواصـلـيّةالعـمـلـيّـة

.اريّّالحضالمستوىوالثـّقافيّّالوسطعـنمتولـّدةعـواملــ5ــ2ــ
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:ـدرهامصحـسـبالـتـّواصلعـوائقفـيهتصـنـيفثـانتـصـنـيـفــ

.هاشـكـلومـبـناهامنأوالـّرسالةمضمونمننابعةصعـوباتــ1ــ

ماكـلّّاضمـنهيـندرجوبسـلـوكهأوالـباثّّبذاتتتّصلعـوائقــ2ــ

.الـتـّواصلتقنياتوالمسـتخدمالتّعـلّميّّ/التّعليميّّالنّظامعنيترتـّب

.المـتـلـقـّيبــذاتتـتـّصــلعــوائــقــ3ــ

ـطالمحـيأوالمـدرسيّّالمحـيـطمصـدرهـاصـعـوباتوعــوائـقــ4ــ

.المــدرسةيـكـتـنـفالـــذيالعـامّّ

لتـّسـيـيـراوالـتـّنظـيمنوعـيّةعـنتـتـرتـّبصعـوباتوعـوائقــ5ــ

الـنـّظــامأوالــــّداخـليّّالـنـّظـاموالمـدرسـيّةالـتـّـراتـيـبنـوعـيّـةو

.المــدرسـيّةلـلـمــؤّسـسةالعـامّّ
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فــيـاإلـيهــالمـشـــارالعــــوائـقتـلـكـجـمـلـةتـصـنـيـفيُـمـكـــنو

ـنَـافـتـْيـن :نـــوعــْيـنإلىالـّســـابـقـتـْيـنالـصِّ

مـشـتــــركـةعـــــوائـقــ1ــ
.ـلـيـمـيّـةالـتـّعالمــوادّّوالمــدرسـيّةاالخـتـصـاصـاتمـخـتـلـفبـيـن

خـــــــــاّصةعـــــــوائـقــ2ــ
تعـلـّميّّـظامناسـتعـماليـقـتـضـيهاأوبـعـْيـنهاماّدةطـبـيعةتـقـتـضـيها

لـدىالّسمعففـُضعـغـْيـره،فيعـائـقاتـُمـثـّلالُمعـيّـنتعـليميّّ/

عـلـيـميّّت/تعـلـّميّّنـظـاماعـتـمـادعـنـدعـائقايُـمـثـّلالالمـتـلـقـّي

سائـلواعـتـمـــــــــــادعـنـدالـبـصـرُضـعــففيذلـكـمـثـلوبـصـريّّ

يـُكونالـذالـتـّلـمـينطـقأوالمدّرسبـنطـقالمـتعـلـّقالخللوسمعـيّة،

.ـيمهاتـعـلوالمهاراتوالـتـّقـنـياتتعـلـّمعـلىخـطـورةذوتأثـيرله
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امـيـنبمضالمـتـعـلـّقـةالّصعـوبـات:الـّرسالةمصـدرهـاعـوائـقــ6ــ

عـوباتالصّّأعـقـدهيمـبـناهاوبشـكـلهاأوالـبـيـداغـوجـيّةالـّرسالة

:ـيسـيـْيـنرئنــوعــْيـنإلىتـصـنـيـفهايمكـنوتـشـّعـبـًا،أكـثـرهاو

:مـنهاـذكـرنالماّدّي،تـقـديـمهاوالـّرسالةبـبـنـيةتـتعـلـّقعــوائـق

اسـتعـمالنهمـو،ُمحـيّـنغـيـرتعـلـيـميّّ/تعـلـّميّّنـظاماسـتخـدامــ1ــ

األلـفاظمـنلـناوالـّداللـةدقـيـقةغـيـرأوُمحـيّـنةغـيـرمصطـلحات

ـّوعالـنلهـذااألمـثـلةأوضحالـّدروسفيالمـتـداولةالمصـطـلحاتو

مـثاًراتـكـونأنيـمـكـنالـّدرسفـلـغةالـّصـعـوبات،والعـوائـقمـن

فـْهـممـنـدّّتـحُّوالـتـّـواصـلتـمـنـعلعـوائـقَّمـصـدًراولـصـُعـوباتّ 

.ـيـذهتـالمإلىالمـدّرسمـنالُمـوّجهةالـبـيـداغـوجـيّـةالـّرسـالـة
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ويضهاتعــــوالمصطـلحــاتبـتحـيـيـنإالّّالمـشــاكـللهـذهحــلّّالو

.لـيـومـيّـةاحـيـاتـنـافيٍُُّمـتـَداَولُّهـومـّمـامـعـنـاهـايُـؤّديبـمـا

ّددة،ُمحــدالالتلـهـالـيـسـتفـضـفـاضـةعـبـاراتاسـتـخـــدامــ2ــ

اخـتـالفيفسـبـبـاتـكـونمـخـتـلـفـةبـفـُُهـوميُـفـهـمأنيُـمـكـنو

/قـناعةالـ/الـبـرّّ:ذلكـمـنالمـتـلـقـّي،والـبـاثّّبـيـنالمـرجعـيّة

/لـتـّكافـلا/الـتـّعـاون/اإلحـسان/الـتـّقـوى/الـّصـدق/اإلخـالص/الّصـبـر

ـرتانـحـصودالالتـهاضـاقـتقـداأللـفـاظهـذهفـبعـض...الـوالـدْيـن

بعـضهاو،الحضاريّةوالـّشـرعـيّةمضامـيـنهافـقـدتحـتّىمعانـيها

رجـراجةمعانيذاتفـضـفاضةأصـبحـتحـتّىدالالتهااتـّسـعــتقـد

عـلـيـها،مـتـّفـــقحــــدودلهالـيـسـت
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ـّربـيةالـتدروسفيالحـضـوركـثـيـرالّصعــوباتمـنالـنـّوعهـذاو

ـِيـقـاُمعلـيـسهـــوودرس،مـنهايخـلـــويـكـادفـالاإلســــــالمـيّـة،

عـنكـلـّهاةلـلـمـادُّّمـعـيـقإنـّمـاوفـقـط،الـبـيـداغـوجيّّلـلـتـّواصـل

.روسـهادغـالـبمـنالُمـرادالحـضاريّةوالـفـكـريّةاألبعـادتحـقـيـق

كـتـفـاءلـالنـتـيـجـةإّمايـأتـيانهـماو،الـغـمـوضوالـتـّعـقـيـدــ3ــ

عـنـثالحــديعـنـدالحـالهـومـثـلـمـاالـتـّصـــريحعـنبـالـتـّلـمـيح

ماّدةنمالعـباداتدروسفيالـوُضـوءنواقـضوالغـُسـل،ُموجـبات

حـيـثيـلالـتـّطـوواإلسـهـابنـتـيـجـةإّمـاواإلســالمـيّـة،الـتـّربـية

مـنأومالكـالمـنفـائـضعـلىالـبـيـداغـوجـيّـةالـّرسـالـةتـشـتـمـل

الـنـّوعذاهـيُعالجوالـّرسالة،مـضامـيـنتـقـتـضـيهالمّماالـّرمـوز،

س،لـلــّدراألسـاسـيّـةالكـفـايـاتبـتـحـديـدالـّصعـــوبـاتمـن
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يـُكونالحـتّىفـيـهبـهـااالكـتـفاءالـواجـبالمعارفحـُدودضـبـطو

.ُمـمـلّّتـطــــويـلالوُمـخـلّّاخـتــــزالهـنـاكـ

ـسابحعـلىالـثـّابـتةالحـقائقوالجاهـزةبـالمعارفاالكـتـفاءــ4ــ

الغـفـلةإلىييُـفـضمـّماالحـضاريّةالـنـّـتـائـجوالمـنهـجـيّـةاألبـعـاد

هـنـيّةالـذالمـلكاتإنماءعـن الحـقـيقـيّةاألهـدافإهـمالو،ٍّ

وـّوراتالـتـّصوالمـفـاهـيـمتـــرقـيـةفيالمـتـمـثـّـلةهـيوللّدرس،

والجاهـزةالمعارفمـنعوالعـقـلـيّة،المرونةإلىالميـلتـنـمـيـة

ـفـسهانتـفـرضمعـــرفـيّـةسـلـطـةإلىتـتحـّولأنمـنالمسـلـّمات

لعـالقـةاوالـتـّبعـيّةتـكـّرسجـمـيعـاالمـتـلـقـّيوالـبـاثّّعـلى

هـنيّّالــذالـنـّشـاطعـلىالـقـائـمالـتـّـواصـلتـمـنـعوالعـمـوديّة وٍّ

.الحـيــويّة



21

:مـنـهـجـيّـةعــــوائـــــقــ7ــ

:ـيـسـيّةرئأنـواعثـالثـةإلىالمـنهـجـيّـةالعـوائـقتـصـنـيـفيـمـكـن

يفالمعـتـمـــدةالمـنـهـجـيّـةالـــــوسـائـلمـصـدرهـاصـعـوبـاتــ1ــ

:ـهـامـقــّدمـتفييـأتـيو،الـبـيـداغـوجيّّالـتـّواصـلتحـقـيـق

ـّــأثـيـراتلـلـتالـتـّصـّورضـبـابـيّـةواألهــدافُوُضـوحعــدمــ1ــ1ــ

لمعـرفـيّةاالمعـلـومـةتـُصـبـححـيـثالمـتـلـقـّي،فيإحـداثـهاالُمـراد

أهـدافمنالمعـلوماتوراءماالُمـربّيفـيـنـسىذاتها،حـدّّفيهـدفا

يـيـراتتغـمنالمعـلوماتتـلكـعـليهتساعـدأنيـنبغيماومنهجـيّة

هـالـذمـلـكـاتهوالمـتـعـلـّمقـُــدراتفيإحـداثـهـايـتـحـتـّم أونـيّـةٍّ

قـواهومـيُـولـهفيأوالعـمـلـيّـةمـهـاراتـهوخـبـرتـهفي

.الـوجـــدانـيّة
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تـحـديـديفالُمــربّيإخـفـاقوالـبـيـداغـوجيّّالـنـّقـلضـعـفــ2ــ1ــ

ــاللـهاخمـنالـوُصــولأوالـنـّـصّّفيفـتـحـهـاالــواجـبالـنـّـوافــذ

.الــّدرسفيالحـيـــويّـةاألهــدافإلى

ـبـطضولـلــــّدرسالـكـفـايـاتتـحـديـدفيالمــدّرسإخـفـاقــ3ــ1ــ

.درسكــلّّفيبـهـااالكـتـفـاءالـــواجـبالمهـاراتأوالمعـارف

ييـأتوالمـنهـجـيّـةاإلجـراءاتمصـدرهاعــوائـقوصـعـوباتــ2ــ

:مـقــّدمـتهافي

وعـيهمعـدو،البيداغـوجيّّالـتـّواصلطبيعةالمربّيفهمعـدمــ1ــ2ــ

ـسـتـمـرّّتمـتـماسـكةوحـدةإطـارفييـتـمّّأنيمكـنالالـتـّـواصـلبـأنّّ

.ـنهامطـويالوقـتـاأوالحـّصةكامـلتـسـتغـرقزمـنـيّةوحــدةعـبـر
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ـتـنـّوعـةمصـغـيـرةوحـداتإلىالـتـّواصـلتـجــزئةيـتـحـتـّمإنّـمـاو

فـراغلـحـظاتتـتخـلـّـلهـامـضامـيـنهـا،فيمخـتـلـفـةرسـائـلهـا،في

ـلـيّـةالـتـّواصالـوحـداتهـذهأنّّواالسـتـراحة،محـطـّاتبـمـثابةهي

األفـكارويّّالمعـانتـفـكـيـكـفيالمـدّرستـوفـّقمـدىعـلىتـتـوقّـف

خـطـواتـقوفدرسهسـْيـرفيالـتـّقــّدملـضـماناألسـئـلةتجـزئـةو

جـمـلـتهايفتـُفـضيوبعـضإلىبعـضهايُـفـضيواضحةمـنهـجـيّة

ـغـرقـُونيُُّمـدّرسـيـنافـنـرىالـّدرس،مـنالمرادالهـدفتحـقـيقإلى

تـمـنـعوـهحـيـويّـتالــّدرستـُفـقـدالـتـيالعـُمـومـيـاتفيدروسـهـم

تـُحــّولوالـتـّـواصـلفـتـُعـيـقالـفـاعـلـةالمـشـاركـةمـنالـتـّـالمـيـذ

.الـتـّلـقـيـنمـننـــــوعإلىالــّدرس
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.ومـاتالمعـلـــــاسـتـخــالصفيالـتـّقـصـيـــرأوالـقـُصــورــ2ــ2ــ

العـوامـلفتـعـرّّوالـنـّتائجتحـلـيـلوالـتـّقـيـيمفياإلخـفـاقــ3ــ2ــ

خـطـيـطتوالُمعـيـقةالعـوامـلوالّصعـوباتاكـتـشافوالُمـسـاعــدة

.العــالجوالــّدعـمخـطـط

.مـسـبّـقـاالُمعـطــاةبـــاألدواتاالكـتـفـاءــ4ــ2ــ

ـيّـةالمـنهجالعـوائـقمـنالـنـّـوعهـذاخـصـوصـياتلـتـعـّرفوــ3ــ

ــدّرسالميـحـتاجهـاالـتيالـوسـائـلواألدواتتـقـسـيـمإلىنـحـتـاج

الُمـتـكـامـلـة،أنـــواعثـالثـةإلىدرسـهمـضـامـيـنلـتـحـلـيـل

:اآلخــرالـبـعـضعـنبـبـعـضـهـااالكـتـفـاءيُـمـكـن
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لـمـيـذلـلـتـّّمـتـوفـّرةوسائـلهـيومـسـبّـقاالمـعـطاةاألدواتــ1ــ3ــ

ـتـعـداداالسواإلعـدادقـبـلوالـّدرسقـبـلالّسـواءعـلىالمـدّرسو

رسيّّالمــدالكـتـابيُـوفـّـــرهـاالـتيالـوسـائـلواألدواتهـيولـه،

الـبـرامجهاتـُوفـّروالـبـيـداغـوجيّّبجهازهوبـُصـورهوبـنُصـوصه

الـوثائـقرهاتـُوفـّّوتـوجـيهاتهاوأهـدافهاوبـُمـقـّرراتهاالـّرسـمـيّة

ـّطـبـيـقـيّـةالـتالمـذّكـــراتوالـتـّكـمـيـلـيّةالمـنـاشـيـروالمـنهـجـيّـة

.الـتـّعــــلـّموضـعـيـاتو

ـملـيّةبعقيامهوالّدرسإعـدادهخاللالمدّرسيُوفـّرهاأدواتــ2ــ3ــ

مـنيُـعـّدهـامفياألولىبـالـّدرجـةتـتـمـثـّـلوالـبـيـداغـوجيّّالـنـّقـل

حـضـرهيـسـتمـاوتـطـبـيـقـيّـةوضـعـيـاتمـنيـصوغهماوأسـئـلة

تـشـخـيـصـيّـة،بـــدائـلوُمعـيـنـاتمـن



26

ـّدرسالإعــدادمـرحـلـةأثـنـاءُمــدّرُسـونـايـرتـكـبـهالـذيالخـطـأو

ـسـطـيـربـتيـكـتـفـُونقـدومعـلـومات،بـإعــداديـكـتـفـونأنـّهـمهـو

الكـتابعـلىالـّرصاصبقـلمعـلـْيهايُعـلـّقـونوالـنـّصّّفيعـبارات

يُعـيـقالـذيالمـقـنـّعاالرتـجـالمـنضـربـاذلـكـفـيـكـونالمـدرسّي،

اإلعـــدادـاإنـّمو...الـتـّـالمـيـذمـشـاركـةمـنيُـقـلـّـصوالـتـّـواصـل

ــؤالسكـلّّعـنمـتـوقـّعـةإجـابـاتتـصــّوروأسـئـلـةصـيـاغـةهـو

ـتـحـضـاراسوالـتـّـــوقـّعـاتتـلـكـضــوءعـلىالمـعــانيّّتـفـكـيـكـو

...الُمعـيـنـاتالـتـمـاسواألمـثـلـة

قـدـؤالالـّسـأنّّبـاعـتـبـارالــّدرسسـْيـريُـنـتـجـهاأدواتــ3ــ3ــ

عـلىـدةجـدينـوافـذيـفـتـحقــدالجـوابأنّّوأسـئـلـة،عـنـهتـتـولـّد

...ارأفـكعـنيـكشـفوالحـسـبان،فيتـكنلـمالـّدرسمـنجـوانـب
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ـلةلمـواصجديدةأدواتفـينتجواردة،تكنلمتـصّوراتوخـواطـرو

بــذلـكـوالـتـّعـّمـق،واإلثـراءمـنالمــــزيـدلـتحـقـيـقوالـتـّحـلـيـل

مـشاركةـملـدعوالـبـيـداغـوجيّّلـلـتـّـواصـلجـديـدةوسـائـليُـوفـّـر

هــــذهــداماسـتخـفيالمــّدرسقـّصـرفــإذا.الــّدرسفيالـتـّـالمـيـذ

لُمعـطاةااألدواتعـلىبـاالعـتـمـادُمـكـتـفـياتـلـكـ،مـناالسـتـفـادةو

منمهـمحـــروالـتـّــواصلقـنـواتتـالمـيــذهعـلىضـيّـقُمـسـبـقا

.الـنـّوعـيّةاإلضافةتحقيقفيبدورهمالّشعوروالّدرسمعالـتـّفاعل
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ـقعــوائمـنجـمـــلهـنـاكـ:الـبــاثّّبـــذاتمـتعـلـّقـةعـــوائـقــ8ــ

إنوـهنـفـسالـبــاثّّمصـــدرهـايـكـونالـبـيـداغـــــوجيّّالـتـّــواصل

مـنتــأثـيـــرهـادرجــةوحـضـورهـانـسـبــةفيتـخـتـلـفكـانـت

مــــزاجالوالّســـنّّوالجـنـسالخـتـــالفتـبـعـاآخـــرإلىُمــــدّرس

لـنـوعـيّةاتـبعومـدّرسة،أومـدّرسكـلّّلـدىالّشـخـصـيّةالخـبـرةو

مـيـذه،تـالعـنأونـفـسهعــنمـنهـمكـلّّيحـمـلهاالـتيالـتـّصـّورات

:فـئـــاتثــــالثإلىالعــــوائـقهـــذهتـقـسـيـميـمـكــنو

الـثـّــالثةـربـــــذكنـكـتـفيو،الـتـّبـلـيـغبـأدواتمـتـعـلـّقـةفـئـةــ1ــ

:مـنهـاالـتـّـالـيـة



29

ــلفأفأةاــاللـّثغــالـلـّكـنةــ:مـثـلالـنـّطـقفيخـلـلوجـودــ1ــ1ــ

ـــيـقالـــّزعــالـّصـــوتخـفـوتــالكــالمنـسـقســرعةــالـتـّأتأة

مـنـــوعنــإلىمعهيـتحـــّولالـذيالحـدّّإلىالـّصـوتطـبـقـةعـلـوّّ

ـتـيعـــاباالسعـنالمـتـلـقـّيـنأذهـــانقـُـــدرةمـنيُحـــدّّالّضجـيـــج

...مــدّرسـيـهـممـعوبعـضهـممعالـتـّــواصـلمـنيـمـنعهـمو

مـنيـُحـدّّمـّمـاالكـتـابةوُضـوحعــدموٍّّالخـطرداءةــ2ــ1ــ

بـلـيغالـتـّّوسائـلبعـضاعـتمادمنوالّسـبّـورةاسـتعـمالجـدوى

وــورةالّسـبّّاسـتـعـمالسـوءالعامـل،هـذاإلىيُضافو،الحـيـنـيّة

ـعيـمـنمـّماعـلـيـهاالمعـلـومـاتتـرتـيـبوتـبـويـبهاإحـكامعـدم

مـنهااالسـتـفادةمـنيحـرمهـمومعهاالـتـّعاملمـنالـتـاّلمـيـذ

.لـلـتـّواصـلكـقـناة
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لّغـويّةالـغـيرالعـالماتاسـتعـمالفيتـقصيرهأوالباثّّعجزــ3ــ1ــ

ـاتالحــــركوالمعــبّـــــرةالمـــالمحوالمـشـّخـصـاتوكـاإلشـارات

...الـبـيـداغـــــوجيّّالمجـالفيالحــــركـةوالجـسـمأوضـاعو

:مـقــّدمـتـهـافيتـــأتـيوالـنـّفـسـيّـةالعــوامـلفـئـةــ2ــ

مـاونـفـسـهعـنالمـدّرسيـحـمـلهاالـتيالخـاطـئةالّصـورةــ1ــ2ــ

ـنمأوشـخـصـيّـةضـعـفواضـطـرابوخـجـلمـنعـنـهايـتـرتـّب

الـتـّقــديـرءسـوإلىيُـفـضـيانبالـنـّفـسالـثـّقـةفيمـبالغةوغـرور

.االنـتـظـــاراتفيأوالعـــالقـاتفيالـتـّصــّرفســوءو
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أوــمكـلّهــ)تـالمـيـذهعـنالمـدّرسيحـمـلـهاالـتيالّصـورةــ2ــ2ــ

عـلْيهم،الاإلقـبوالـبعـضإلىاالرتـياحإلىبهيُفضيمـّما(بعـضهم

ـيـطالـتـّبـسعـلىيـحـمـلهـمأوإهـمالـهـم،والـبـعـضمـنالـنـّفـورو

المـيـذهتمـنيـطـلـبتجـعـلهالـتيالمـفـرطةالّصعـوبةعـلىأوالمفـرط

هـنـيّـةالـذإمـكانـيـاتهـميـتـجـاوزما عـادةيـكـونمـاهـووٍّ

عـدمةنـتـيـجأوالـتـّـدريـس،بـمهـنـةالمـربّيعـهـدحـداثةنـتـيـجـة

المـيـذلـلـتـّّالّسابـقالمـدرسيّّالمـسـتـوىبـرامجعـلىاالطـّـالع

المـستوىبـرامجعـلىاالطـاّلععـدمأوعـليه،الـبـناءلـغـاية

قـدوه،إلـيلـالرتقاءتـالمـيـذهيُعـدّّكـْيـفيعـرفحـتّىالالّحـق

ـيعابهاسـتعـدموالـّرسـمـيّةبالـبـرامـجإلمامهلعـدمنـتـيـجةيكـون

عــــدمأوبـتـوجـيـهـاتـهـا،الـتـزامـهعـدمأوأهــدافها،وغـاياتها

.بـمـقـــّرراتـهاتـقـيّـــده
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سـريع،عالطـّبحـادّّيـكـونفـقـد:لـلـمـدّرسالّشخـصيّّالمــزاجــ3ــ2ــ

ـّـــالمـيـذالـتيحـمـلمـّمافـعـله،ردودفيمـتـسـّرعـا،الغـضـبوالـثـّـورة

حـساساإليُـحـرمـونوبــاألمـنالـّشعـُـوريـفـقـُدونإذاالنـكـمـاشعـلى

.الـتـّلـقـــائـيّـةوبـالحـّريّـة

ـّراتالمـؤثوالعـوامـلمـنجـمـلةهيو:الّسلوكـيّةالعــوالـمفـئـةــ3ــ

ـّـدتـتــولالـذياالرتـجـالهـوواحـدرئـيـسيّّعـامـلإلىإرجـاعـهايـمكـن

ـتـّحـفـيـزالوالـتـّشـويـقغـيـابمـنالـبـيـداغـوجـيّةالعــوائـقكـلّّعـنـه

ـــُوضـوح،الوالـتـّـدّرجلـهتـضـمـنبـكـيـفـيّـةالعـمـلتـنـظـيـمعــدمإلى

تخـيّــــرفياإلخـفــاقإلى،الـبـيــــداغـوجيّّالـنـّقـــلفيالـتـّقـصـيـــرإلى

يُضـافأصــال،اسـتعـمالهاعـدمأوالـتـّشخـصـيّةالـبــدائـلوالمعـيـنـات

عـنيهتجـافـوالمـدّرسركـــودهـــوالـتـّأثـيـرقـويّّآخـرعاملذلـكـإلى

.الـفـصـــلفيالحـــركـةوالـنـّشـاطوالحـيـــويّة
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يكونماالتـّواصلعـوائقمن:المتلقـّيبـذاتمـتعـلـّقةعـوائـقــ9ــ

:فـئاتعأربفيمجـموعهاتصنـيفيمكـنونفـسهالمـتلـقـّيسـبـبه

.بـصــريّّخــلـلسـمـعـّي،خــلـل:الـتـّلـقـّـيأخـاللــ1ــ

لـقــدرةاوالـنـّطـقفيخـلـل:االسـتجـابـةعـنالـتـّعـبـيـرأخـاللــ2ــ

ــدرةقمـنيـُحـدّّمـهاريّّعـجـزأوعـضــويّّقـصــورالـكــالم،عـلى

المـطـلـوبالعـمـلبـإنجازاسـتجابـتهعـنالـتـّعـبـيـرعـلىالمـتـلـقـّي

.المعـبّـــرةبـالحـــركـةالـقـيـامأو

لـنـّشـاطافياالنـدمــاجمـنالمـتـلـقـّيتـمـنعنـفـسـيّةعـــوائـقــ3ــ

:مـتهـامقــدّّفيوالمـشـاركـةفيرغـبـتـهمـنتـحـدّّوالـتـّواصـليّّ

يّةالّسخـــرمـنأوالعـقـــــابمـنالخــــوفأوبـالخجـــلالّشعــــور

.ـيّةالـتـّلـقــائوبـالحـــّريّةاإلحـسـاسعـــدمأوالـتـّتـفـيــهو
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ـةالـبـالـغالخـطـورةذاتالّصعــوبـاتهـيو:ذهـنـيّـةعــوائـقــ4ــ

فهوظـائأداءواسـتـمـرارهضـمانوالـتـّـواصـلمـسارتأمـيـنعـلى

:يـليمـابـذكــرمـنـهـانـكـتـفيو

ـقـتـنــعيلـمفـإذا:فـقــدانـهأوالـتـّعـلـّمعـلىالحـافــزضـعـفــ1ــ4ــ

المـســائـلوالـقـضـايـاوإلـْيـهالمـوّجهالخطـاببحـيـويّةالمـتـلـقـّي

ـغــريـهيُّواهـتـمـامهيُـثـيـرمـافـيـهـايـجـدلـموعـلـْيـهالمـطـروحة

جـــــــّديّـا،ابـهـبَـــالـهيـشـغـــلالوعـلـْيـهايُـقـبــــلالفـــإنـّهبـهـا

.أســــاسـهمـنيـمـتـنـعأوالـتـّـــواصـلفـيـنـقـطـع

يـستـدرمـنهايُـعانيالـتيالمهـّمةالعـوائـقمـنواحـدالعـائـقهـذا

الـتـّـربـيةةمـادّّفيُمــــدّرسـونـايـعـتـقــدمـافـكـثـيـرمــــواّد،عـــّدة

ثــارةإلكـافبـاإلســـالمالـّدرسقـضـايـاارتـبـاطمـثـالاإلسـالمـيّـة
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ـغييـنـبخـطـأهـووإلـْيـهـا،جـــــــذبـهـموبـهـاالـتـّـالمـيـذاهـتـمـام

الخاّصةفـزهحـوادرسفـلكـلّّتـالفـيه،عـلىالعـمـلوإلـْيهالـتـّفـطـّن

فيوهـا،تـوفـيـرعـلىيـعـمـلوالمـعـلـّميـعـــرفهـاأنيـنـبـغيالـتي

لـتّحليـللـقابـلةالمسائـلوالـقـضاياتـلكـجعـلالحـوافـزهـذهمقـّدمة

اإلضافةيـقتحـقـوالـنـّـقـديّّلـلـبـعـدتـتـّسعجـعـلهـاوالمـناقـشة،و

هالـذلـلـنـّشاطمجااللـلـتـّـالمـيـذتـوفـّروالـنـّـوعـيّة، وـنيٍّّّ

اتبــالـــذالـّشعــور ٍّ.

ـيـذالـتـاّلمعـلىالمطروحةالقضاياوالموضوعتـناسبعـدمــ2ــ4ــ

هـنيّّالـذمـسـتواهـممع ـّلهتـُمـثبـمامسـتـواهـمفـوقكانـتسـواءٍّ

سـهـولةمـنفـيهابـمامـسـتـواهـمدونكانـتأوبالغة،صعـوبةمن

.بالغة
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:ـةمـدرسـيّّقـبـلالـمـاأوعـلـمـيّـةقـبـلالـمـاالـمـكـتسـبـاتــ3ــ4ــ

عـنـذالـتـاّلمـييـمـلـكـهاالـتيالـتـّصـّوراتواألفـكـارمـنجـمـلـةوهـي

المـيذالـتـّّيمـلكهماكذلـكـو،غالطةأوكانـتصحـيحةمـْسـبـقاالموضوع

سالـّدربـمـسائـلتـتعـلـّقٍّ قـيـموأحـكامومـواقـفومعـلـوماتمـن

ركامـشـتالعـائـقهـذاكانلـئـنو.االجـتماعيّّأوالعائـليّّمحـيطهـممن

روسدفيتـأثـيـراأشـدّّوخـطـورةأكـثـرفإنـّهالمـواّد،جـمـيعبـْيـن

عـاداتـنمالعـاّمةبـإسـالماخـتـلـطمـابـسـبـباالجـتـمـاعـيّـةالـتـّنـشـئة

ومـنـه،لـيـسـتواإلســالمعـلىمحســـوبةممــارســاتوتـقـالـيـدو

ـماربّّالقـويمة،اإلسـالمـيّةالحضارةمبادئمعتـتـصادمفهيلــــذلـكـ

حـتـّميُّالـذياألمرالـّرفض،موقـفمنهاالوقـوفعـلىالـتـاّلمـيذتحـمـل

ولـمـعـالجـتهايـسـتعـّدواولـهايـحـتـاطـواأنالمـدّرسـيـنعـلى

عـلىمـتـدّرجةخـطـواتوفـقتـجـاوزهـاعـلىتـالمـيـذهـممـسـاعـدة

:الـتـّـاليالـنـّحـو
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راتـهـمتـصــوّّإظهـــــارعـلىالـتـّـالمـيـذبـتـحـفـيــــزالـــــّدرستـمـهـيـدــأــ

فيـدقالـصّّعـلىتـعـويـدهـموإخـراجهاومـدرسـيّةقـبـلالمامكـتـسـباتهـمو

.(ـيّةالعـرفانالّصـراعات)تـأثـّمأوخـوفدونوحـرجدونبهاالـتـّصـريح

مـاـنبـيّْالـتـّمـيـيـزوغــربـلـتهـاعـلىالحـواربـواسـطـةمـساعـدتهـمــبــ

.غـــالـطهـــومـاومـنـهـاصـحـيـحهـو

الـطـةالغـالمـفاهـيموالخـاطـئةالمعـارفوالـتـّصـّوراتأصحابإقـنـاعــجــ

.تـعـديـلـهـاأوهـــدمـهـاعـلىحـثـّهـمولــدْيـهـممـابـخـطـإ

ــــريّـةالـفـكوالمعـــرفـيّـةأخـطـــائـهـممـنالـتـّخـلـّصعـلىإعـانـتـهـمــدــ

.الـّسـلــوكـيّـةوالمهــــاريّةو

ـائـهـابـنإعـادةوالـّسـلـيـمةمـكـتـسـبـاتهـمتـنـظـيـمعـلىمـساعـدتهـمــهـــ

.جــديــدةمـكـتـسـبـاتتـمــريـرفيالـبــدءقـبـل
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يـبـنـي)المـتـلـقـّيإلـيـهـايـسـتـنـدالـتيالمـرجـعـيّـةاخـتـالفــ4ــ4ــ

فـقـد،المــدّرسإلـيـهـايـسـتـنـدالـتـيالمـرجـعـيّـةعـن(فـهـمهعـلـيـهـا

اآلخـرـهـميـفو،الـفـسـادبـعـدإالّّيـأتـيالاإلصـالحأنّّبـعـضـنـايـفـهـم

فـسـاد،ــهيـسـبـقلـملـوو،األفـضـلنـحـوالـتـّغـيـيــرأنـّهعـلىاإلصـالح

ريـتـعـذهـنامـنو مـنبـيـنالـبـيـداغـوجيّّوالـفـكـريّّالـتـّواصـلٍّ

مـنبـيـنو،لـلـمــــوجــودتــــرمـيـممجــــّردأنـّـهعـلىاإلصـالحيـفهـم

أنيـمـكـنالتـغـيـيــروتـــرقـيـةحــركـةأنـّهاعـلىاإلصـالحيـفـهـم

.تـتـوقـّـف

.للّرسالةةالمكّوناإلشاراتفهموالتّرمـيزفكـّّعـنالمتلقـّيعجزــ5ــ4ــ

يُخفقماافكثير،الـباثّّانتظاراتعـنالمتلقّيانتظاراتاختالفــ6ــ4ــ

العـمـلـيّــةنيُجـهـُضــــوواالسـتـجـــابةعـنالـتـّعـبـيـرفيالمـتـعـلـّمـون

.ّرسهـممدمـنهميـنـتـظـرهماتـصـّورفيخطـئهـمبسـببالـتـّواصلـيّة
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ظامنمصدرهيـكونماالـتـّواصـلعـوائقمـنالُمحـيـطعـوائـقــ10ــ

أوـّربـــويّة،الـتالمـــؤّسـسةيكـتـنفالـذيالـقــريبالمحيطأوالتّسـيير

:التّاليالنّحوعـلىتصنيفهايمكنوالعاّم،الثّقافيّّوالحضاريّّالمحيط

اتالّساحمنأوالّدرسقاعةداخلمنمصدرهكانمهماالّضجـيجــ1ــ

المجــاورةاألحـياءمـنأوالـّشـارعمـنأوالمجــاورةالـقاعاتمـنأو

.الـقـريـبـةالّصـنـاعـيّةالمـؤّسـسـاتو

ّدرس،القاعةفيالتّهوئةأواإلنارةنقصمنهاواالنـتباهعـوائـقــ2ــ

ظـرالـنـّّتـلـفـتكـتاباتأوصـورخارجهاأوبـالقــاعةكانـتإذامـنهاو

الّرسالةستيعاباعـلىالـتـّركـيـزمنتمنعهموالتـاّلمـيذانـتباهفـتـُشـتـّت

ـبـاهانـتتـسـتـرعيحـيّـةمـشـاهـدوجـودمنهاو،الباثّّمـنالّصادرة

ـونتـككأنالمـدّرس،معالـتـّـواصـلمـنتـمـنـعـهـموالمـتـعـلـّمـيـن

.ـعامالالّشارععـلىأوالـّريـاضةسـاحةعـلىُمطـلّةالـقاعةنـوافـذ
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:مـقـــــّدمـتـهـافييـأتيوالـتـّنـظـــيـمعـــوائـقــ3ــ

عـلىـعـبالـصّّفـمن:باألقـسامالمتـعـلـّمـيـنعـددكـثافةواالكـتـظاظــ

حـقـيـقيّّالالـتـّواصلمـننوعايُـقِـيمأنخـبـرته،كانـتمهـماالمدّرس،

.ـعـيـناألربأحـيـانـايـتـجـاوزقـدالـتـاّلمـيـذمـنكـبـيـرعـددمعالجـادّّ

هـنـيّةالـذالمسـتـويـاتاخـتـالفــ ثـلـمامـالـواحـدالـفـصـلفيلهـمٍّ

بـعـضفيبـهمعـمـوالزالماالـذيالـفـرقنـظامفيالحالهـوما

الـفـصـلفييُـجـمعحـْيـثالـّريـفـيّةاالبـتـدائـيّةمـدارسـناأقـسام

قـريـباو...3سو2سأومـثـال،2سو1ستالمـيـذبـْيـنالـواحـد

بـيـنفـيـهايُـجـمـعمــدرسـيّـةفـصـولوضعيـكـونالـنـّظامهـذامـن

بـْيـنو،العـمـريّّبـاإلسـعافأوباإلسعافأوآلـيّـاُمـرتـقـيـنتـالمـيـذ

االحـتـيـاجاتذويمـنالـبـعـضأومـتـفـّوقـيـنتـالمـيـذ

...الخـصــــوصـيّـة
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:الـقــسـمفيالجـلـــوسنـظــامــ4ــ

الكـانلـئـنحـالـيّـا،بـهالمعـمـولالـقـسـمفيالجـلـوسنـظـامإنّّ

ـتـعـلـّمـيـن،المأفــرادبـْيـنوالمـدّرسبـْيـنالـقـائـمالـتـّـواصـليـمـنع

ـتـعـّددمُّومـفـتـوحمــركـزيّّالتـواصـلإقـامةعـلىيُـسـاعــدالفـإنـّه

ـجـعـليواحـد،اتـّجـاهفييـجـلـسـونالـتـّـالمـيـذفـكـلّّاالتـّجـاهـات،

ـــــوتصـفـيـسـمعخـلـفـه،يـجـلـسلـمـنظـــــهـرهيُـولـيمـنـهـمكـالّّ

ـاتـهحـــركيُـشــــاهــدالووجـهـهمــالمـحيــرىاللـكـنـّهوالمـتـكـلـّم

بـْيـنــائيّّالـثـّـنـــالـتـّـواصـليُـكــّرسالـــــذياألمــرأفـعـالـه،رُدودو

واصـلالـتـّـيـسـتـبـعـــــــدلـكـنـّهوالمجـمــــــوعـة،أفــرادوالمــدّرس

.الـنـّشـيـطالجـمـاعيّّ
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واكـبةمعـدموالحـضاريّّالمحـيـطفيالـتـّـواصـلنـظامتـغـيـيـرــ5ــ

الـبـيـئـتـْيـنفيالمـتـعـلـّميـعـيـشهاالـتياإلعـالمـيّةلـلـثـّـورةالمــدّرس

فيحـصـورةمالـتـّـواصـلـيّـةالعــــــالقـةتـُعــدفـلـمالـثـّـانـية،واألولى

بـإمـكـانـبحأصإنـّماوالمـتـلـقـّي،والـبـاثّّبـْيـنالمـبـاشــرالـتـّعـامـل

ـيــرةكـثوسـائـطعـْبـرمـبــاشـرةغـْيـربـصــورةالعــالقـةهـذهإقـامـة

.الهـائـلـةةاإلعــالمـيّّوالـتـّكـنـولــوجـيّةالـثـّـورةوفـّــرتـهامـتـعــّددة

مـســائـلالمـنكـثـيــرفيالمــدّرسعـنبــديــالالـّشـاشـةفـأصـبـحـت

الحـوافـزمـنوالجـاذبـيّةمـنالمـتـلـقـّيفـيـهايـجــدالـتيالـقـضـاياو

فيالـــّريـادةدورلـعـبعـلىالـقــــدرةوالحـيــــويّـةيـمـنحهـامـا

عـنـديـجــــدهمـّمـاأكــثــرإثــــــارتـهوالمتـعــلـّماهـتـمـاماسـتـقـطـاب

ـاشـاتالـشّّهـــذهعـبـرالـبـاثّّأصـبحلـقــدبــلالـقـســم،فيالمــدّرس

مـتـلـقـّـيـنإلىرسـالـتهيُـبـلـّغأنيـسـتـطـيعالمـتـنـــّوعةالمخـتـلـفة
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ردودــابـلالمـقفييـتـلـقـّىالويــراهـمالوبـهـميـلـتـقـيالبـعـيـديـن

ـثبـحـيعـنــدهـم،الحـــــاصـلـةاسـتـجـابـاتـهـمنــوعـيّـةوأفـعـالـهـم

...ـلـــقـّيالمـتنـفــسإلىأقــربَّالـتـّـواصـلـيّـةالعـمـلـيّـةأصـبـحـت

؟؟؟تـبــــادالأمتـــواصـالالعـــــالقـةهــذهنـعـتـبــرهـلفـ

الـقـيـملّّكـونـظـريّــاتهاتـُـراجعأنالـتـّـربـيةعـلـومعـلىيـكـونأم

ـــوممفهعـلىأقــامـتهاالـتيالـبـيـداغــوجـيّةالـقـواعـدواألحـكامو

نــواعأأمـامالمـجـاللـيـفـسـحالـتـّـراجـعفيأخـــذالـذيالـتـّـواصـل

ثـيـــرالمـعــالقةإلىأقــربهيالـتـّـربــويّةالعـــالقـاتمـنجــديـدة

؟؟؟بـالمـسـتجـيــــب
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المــدّرسعـنالمـتعــلـّمـونفـيـهيـسـتـغــنـيالــذيالـيـومُّبــدألـقـد

العــّدةـدّّتـُعـــــأنالـتـّــــــــربـيةعـلــومعـلىوشــّكـ،دونيـقـتـرب

تـطــرحـهاســوفالـتيالـبـيــداغــوجـيّةالـمـشــاكــللـمــواجـهـة

ورلــدتـقـلـيـصمـنتـحـمـلـهبـمـاالمـتـعــّددةالـوسـائـطعـلـيـهـا

عـلىأوعـنـه،الـبــديـلهيلـتـكـونحــّد،أقـصـىإلىالمــدّرس

الـتيـاسـعـةالـشّّالـتـّـربــويّةالمـسـاحـاتفيمـحـلـّهلـتـحــلّّاألقــلّّ

...نـفــوذهوسـلـطـتـهمـنتـُحــّررهـاســوف

ــدةجـــديبـيــداغــوجـيّـةنـظـــــراتإلىسـبــيــلمـنهـلفـ

سـبُــلـمتـُـنـظـّـــــوالجـــــديــدةالعــالقـــــاتهــذهتـُقـنـّـن

؟؟؟خــاللـهـاالـتـّــواصــل
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مـتلـقـّي،النـفـسفيتـأثـّـروتـأثـيـرمـنالحديـثةلـلوسائـطمارغـم

الـطـّـرقمقــواهــواالتـّجــاهـاتالمـتـنــّوعالمـفـتـوحالـتـّـواصلفـإنّّ

مـباشــرةالالـتـّجـربةوالحـيّةالمــالحـظةعـلىالـقــائـمةالـنـّشـيــطـة

ـنـصــرعمجــّردالمــدّرسفـيـهيـكــونو.الـّشخـصـيّـةالمـمـارسـةو

ـيـئـاشيـفــرضالويُــوّجهويُـســاعــدالمجـمـــــوعـةعـنـاصـرمـن

عصـنـمـنأوصـنـعــهمـنجــاهــزةحـلــواليُـقــّدمالوعـنــده،مـن

./.غـْيــره




